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Termín: řádný
Průběh obhajoby: 1. Autorka seznámila komisi s podstatou své práce

2. Vedoucí práce ve svém posudku ocenila propojení teoretické části
práce s částí praktickou; vyzdvihla výrazný posun v interpretačních
dovednostech diplomantky. Za jistý nedostatek považuje leckdy
přlišnou snahu o nalézání výchovného poučení. Oceňuje, že všechny
navržené aktivity diplomantka vyzkoušela v praxi. Pokládá otázku,
jaký přínos pro práci měl diplomantčin výzkum zastoupneí R. Dahla
v čítankách. Ocenila rovněž přiložené ukázky žákovských prací.
3. Oponent kladně hodnotí výběr R. Dahla, cby ne zcela standardního
autora školní četby. Výběr konkrétních knih a úryvků z nich ovšem
považuje za nedostatečně okomentovaný. Při analýze zvolených
textů by očekával hlubší vhled do literárn výchovného potenciálu
zvolených textů. Klade otázku po účelu porovnání zvolených děl.
Rovněž se ptá, k čemu autorce posloužila zjištění z rešerše
zastoupení R. Dahla v čítankách. Uvítal by bohatší závěry z
odučených hodin.
4. Diplomantčina reakce na posudky. Rešerše čítanek ji utvrdila v
tom, že učitel se na ně nemá spoléhat, ale být ve vyhledávání
vhodných textů aktivní. Vysvětluje důvody výběru konkrétních
titulů: shodná výchozí situace chlapeckých postav. Vysvětluje
důvody užití konkrétních didaktických metod v jednotlivých
případech; uznává, že v některých případech by příště postupovala
jinak.
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